
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

მორიგი 2021 წლის  24  სექტემბრის სხდომის 

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი: 

 

 

1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „კახეთის 

სამხარეო განვითარების ცენტრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი 

სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;  

                                                                                                   მომხსენებელი დიმიტრი ზაქაიძე 

                                                                                                         11.00 სთ-დან - 11.10 სთ-მდე 
 

2. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „მშობელთა 

მხარდამჭერი ცენტრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის 

უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

                                                                                                   მომხსენებელი დიმიტრი ზაქაიძე 

                                                                                                           11.10 სთ-დან - 11.20 სთ-მდე 

 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მეწარმე  ადამ 

აბალოიძისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 

იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.  

                                                                                                  მომხსენებელი დიმიტრი ზაქაიძე 

                                                                                                             11.20 სთ-დან - 11.30 სთ-მდე 
 

4. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ბოძების სს 

„სილქნეტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.  

                                                                                              მომხსენებელი დიმიტრი ზაქაიძე 

                                                                                                                  11.30 სთ-დან - 11.40 სთ-მდე 

 

5. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ვახტანგ 

ხუციშვილისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,  დროებით სარგებლობის უფლებით 

უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ   თანხმობის მიცემის თაობაზე.  

                                                                                               მომხსენებელი დიმიტრი ზაქაიძე 

                                                                                                               11.40 სთ-დან - 11.50 სთ-მდე 

 

6. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 06 ივლისის N42 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო 

იურდიული პირის „ვორლდ ვიჟენ საქართველო“ ფილიალისათვის, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის 

მიცემის თაობაზე“ ცვლილების შეტანის შესახებ.  

                                                                                                მომხსენებელი დიმიტრი ზაქაიძე 

11.50 სთ-დან - 12.00 სთ-მდე 

 



7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის №16 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

                                                                                           მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

                                                                                                              12.00 სთ-დან - 12.10 სთ-მდე 

 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N19 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური 

შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                            მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

                                                                                                              12.10 სთ-დან - 12.20 სთ-მდე 

 

9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N16 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ - დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 

გაგრძელების შესახებ. 

                                                                                                               მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

                                                                                                              12.20 სთ-დან - 12.30 სთ-მდე 

 

10. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის შესაბამისობის 

აუდიტორული შემოწმების ანგარიშის შესახებ. 

 მომხსენებელი თინათინ არაბული 

12.30 სთ-დან - 12.40 სთ-მდე 

 
 
 

 


